ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 22/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 719/2010
Περίληψη
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανάπλαση χώρων μεταξύ
δύο πηγών οικισμού Λευκόπετρας-Κατασκευή κερκίδων».
Σήμερα 4 Οκτωβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 30-9-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης

Α.
Κ.
Χ.
Ι.
Ε.
Γ.

Aπόντες
Δελαβερίδης
Συμεωνίδης
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ. Μηλιόπουλος, Α.
Παπαστεργίου, Η. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 682/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ.
Τρανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 686/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ.
Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Β.
Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 689/2010 απόφασης προσήλθε ο κ.
Α. Παπαστεργίου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 695/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Α. Παπαστεργίου.
6) Κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 698/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 699/2010 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Ν. Μωυσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.
Σκουμπόπουλος, Μ. Τρανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-9-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο ΠΚΝΤΜΕ συντάχθηκε
προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.
Με το 1ο ΠΚΝΤΜΕ ορίζονται οι τιμές νέων εργασιών που δεν
περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση
του έργου.
1.
(Ν.Τ.1) Δάνεια θραυστών υλικών λατομείου.
2.
(Ν.Τ.2) Κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας.
Ι. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1.2.3.4.-

Προϋπολογισμός έργου : α)
15.500,00 €.
Ημερομηνία δημοπράτησης :………………………………
13-7-2010
Έκπτωση προσφοράς :…………………………………….
3%
Σύμβαση : α) Ημερομηνία :………………………………...
9-8-2010
β)Ποσό:…………………………………..
15.049,26 €
5.- Υπό έγκριση ( ………1ος………. ) Α.Π. :
α) Συνολικό ποσό:…………………….
15.044,51 €
β) Μείωση δαπάνης : (1) εργασίες…………
12.231,31 €
(2) απρόβλεπτα ………………………….
(3) αναθεώρηση………….…..,….
€
(4) Φ.Π.Α.…………………………
2.813,20 €
(5)συνολική………………………
15.044,51 €
6.- Προθεσμίες : α) Συμβατική : εξήντα ημέρες( λήξη 9-10-2010)
7.-Στάδιο εργασιών εργολαβίας ( σε φυσικές μονάδες) Ολοκλήρωση
εργασιών...
ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα & 1ο ΠΚΝΤΜΕ για το έργο του θέματος, που έχει σαν σκοπό να περιλάβει
αλλαγές στις επιμέρους ποσότητες των εργασιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την
άρτια εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου πλην όμως δεν προβλέφτηκαν στον
προϋπολογισμό της μελέτης.
Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές
προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.
Οι αυξομειώσεις των τελικών ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες
κατά την εκτέλεση του έργου και ήταν απαραίτητες προκειμένου να υπερβούμε
αστοχίες της προμέτρησης και να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ’ όψην έργο
που σημειωτέον, τέθηκε ήδη σε λειτουργία ώστε να εξυπηρετήσει κυκλοφοριακές
ανάγκες των κατοίκων του οικισμού.
Με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών δεν γίνεται χρήση των επί
έλασσον δαπανών, αλλά το ποσόν των επί πλέον δαπανών απορροφάται από τις
απρόβλεπτες δαπάνες (3.351,74 €).
Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των
ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως
αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα
συμβατικά τεύχη.
Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών
πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.
Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να
υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.
Στο παρόν έργο δεν γίνεται απορρόφηση επί έλασσον εργασιών και δεν
απαιτείται γνωμάτευση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την
τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.
ΙΙΙ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
Επειδή
1)
Στην ομάδα 1 : Χωματουργικά, έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά
139,00 € εκ των οποίων τα 108,00 € για νέες τιμές και τα 31,00 € από αύξηση των
ποσοτήτων της ίδιας ομάδας τα οποία καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.
2)
Στην ομάδα 2 : Τεχνικά, έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 1.471,21 €
εκ των οποίων τα 850,00 € για νέες τιμές και τα 621,21 € από αύξηση των ποσοτήτων
της ίδιας ομάδας τα οποία τα 219,31 € καλύπτονται από το ποσό των επί έλλατον της
ίδιας ομάδας, και το υπόλοιπο ποσό 1.251,90 € καλύπτεται από τα απρόβλεπτα..
Έχουμε : 139,00 + 1.251,90 = 1.390,90 * 1,18 = 1.641,26
1.641,26 *0,97 = 1.592,02 < 1.595,89 απρόβλεπτα.
Οι παραπάνω τροποποιήσεις επιβάλλονται για την αρτιότητα και
λειτουργικότητα του έργου και δεν οφείλονται στην αλλαγή της μορφής του έργου,
δεν αυξάνουν τη συνολική δαπάνη του αλλά απορροφούν τα απρόβλεπτα και την
δαπάνη των επί έλλατον εργασιών σύμφωνα με τον Ν.3481/06 άρθρο 4.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι μειωτικός ως προς τη
σύμβαση.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου του
θέματος συνολικής δαπάνης 15.044,51 € (Δεκαπέντε χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ
και πενήντα ένα λεπτά), όπως συντάχθηκε από το τμήμα της Τ.Υ. του Δ. Βέροιας και
υπογράφτηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας
Εργασιών.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 21-9-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την με αριθ. 50/2010 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

3.- Την με αριθ. 459/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας, με την
οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω
έργου στον Χρ. Καραγιάννη Ε.Δ.Ε.
4.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση
χώρων μεταξύ δύο πηγών οικισμού Λευκόπετρας-Κατασκευή κερκίδων», που
συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Πηνελόπη Σιούρδα, μηχανικό έργων υποδομής
Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο
Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
5.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών
εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του
έργου και επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 15.049,27 συμβατικής δαπάνης του
έργου κατά € 4,76 (ή ποσοστό 0,3%).
6.-Το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.
7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από
πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α΄ /10-12-96) καθώς και του άρθρου
43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται
στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση χώρων μεταξύ
δύο πηγών οικισμού Λευκόπετρας-Κατασκευή κερκίδων», που συντάχθηκε από την
επιβλέπουσα Πηνελόπη Σιούρδα, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε
από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος
Δήμου Βέροιας.
Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου
«Ανάπλαση χώρων μεταξύ δύο πηγών οικισμού Λευκόπετρας-Κατασκευή
κερκίδων», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Πηνελόπη Σιούρδα, μηχανικό
έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό
μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα
επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 15.049,27 συμβατικής δαπάνης του έργου
κατά € 4,76 (ή ποσοστό 0,3%).
Γ) Εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών
του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Πηνελόπη Σιούρδα,
μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο,
πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 719 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Ν.
Ν.
Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 26-10-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Σ.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

